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Od Redaktora
Współczesna problematyka kierunków rozwoju Europy i Unii Europejskiej
stanowi doskonała podstawę do badań z wielu dziedzin nauki od ponad dwóch
dekad. Wnikliwy obserwator dynamicznego rozwoju procesów integracyjnych,
przemian przebiegających na wielu płaszczyznach m.in. politycznych, społecznych,
ekonomicznych, obyczajowych i kulturowych dostrzega wagę rozwoju studiów
europejskich i badań podejmowanych w tym zakresie. Dostrzeżona relatywnie duża
różnorodność tematyczna z zakresu europeistyki stwarza potrzebę stawiania dalszych
pytań badawczych. Są one formułowane na różnych poziomach agregacji oraz
z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wiele z nich w dyskursie naukowym
dotyczy przyczyn procesów i zjawisk oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania
Europy w XXI wieku.
Tematyka artykułów prezentowana w kolejnym tomie ukazuje szerokie
spektrum prowadzonych przez Autorów badań naukowych. Dotyczą one
określonych wycinków ze studiów i badań poszczególnych Autorów. Takie
zestawienie różnorodnych stanowisk i poglądów Autorów poszczególnych artykułów
stwarza czytelnikowi możliwość samodzielnej oceny i złożoności poruszanej
problematyki.
W prezentowanym tomie A. Bobrowska skupiła się na ocenie skuteczności
wykorzystywanych instrumentów marketingu politycznego w kampaniach
wyborczych; J. Godziniec zaprezentował pogląd o przynależności Nowej Zelandii do
kulturowego kręgu Europy na przykładzie analizy wspólnych elementów tradycji
politycznych pomiędzy wybranymi krajami europejskimi a Nową Zelandią w sferze
systemu demokracji parlamentarnej; T. Wojewódzki przeanalizował infrastrukturę
intelektualno-mentalną współczesnych organizacji w kontekście wdrożeń Strategii
Europa 2020; problematykę wpływu praw człowieka na prawo międzynarodowe,
wzajemne przenikanie się różnorodnych wartości i idei oraz brak uniwersalnych
uzgodnień i nowych traktatów z zakresu ochrony praw człowieka w skali globalnej to
problematyka zaprezentowana przez B. Drzewicką; natomiast A. Grzybiak ukazała
rolę jaką odgrywa kultura w zbliżaniu lokalnych społeczności, regionów w kontekście
prowadzonej polityki zagranicznej; wkład europejskiej filozofii w rozwój myśli
światowej na przykładzie koncepcji ponadosobowego kosmicznego Absolutu
scharakteryzował L. Kostro.
Mam nadzieję że zaprezentowana tak różnorodna problematyka zainteresuje
nie tylko studentów europeistyki i kierunków pokrewnych, ale będzie inspiracją dla
badaczy z różnych dziedzin nauki.

Prof. ndzw. dr Hanna Dubrzyńska
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